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الامتحان ا�جهوي املوحد لنيل 

 2016يونيو  دورة -الب�الور�اشهادة 

س 2 مدة إلانجاز:

2 -3*  املعامل:

املـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــوع

ألا�اديمية ا�جهو�ة لل��بية والتكو�ن
سطات -�جهة الدار البيضاء   

*الاقتصاد علوم –العلوم الشرعية  –العلوم التجر�بية والر�اضية 

والتدب��

 :الشعبة أو املسلك

التار�خ وا�جغرافيا  :املادة
األولىاملستوى:

 10/10مادة الجغرافیا: االشتغال بوثائق 

اقرأ (ي) بتمعن الوثائق اآلتیة من أجل إنجاز المطلوب.

 : 1الوثیقة 

 

 

 

 

 

 

 :2الوثیقة 

 

  

التنافسیة  " ارتكزت سیاسات اإلصالح الزراعي بدول االتحاد األوربي منذ تسعینیات القرن الماضي على تقویة   
م البیئة ومعاییر وتلبیة حاجیات المستھلك من حیث جودة المنتوج وضمان أمنھ الغذائي، واستخدام تقنیات تحتر

ألف موقع  25نموذجا بارزا إذ أحدث  Natura  2000 ، ویجسد برنامــجا)تكنولوجیا إیكولوجی(الصحة العمومیة 
  بھدف حمایة التنوع البیولوجي.% من المجال الفالحي  20إلیكتروني یغطي زھاء 

ل السیاسة الفالحیة المشتركة على ثالثة أسس : دعم السوق بالمواد الفالحیة كمیا ونوعیا ، ورفع مداخی وتقوم    
، وتشجیع )2014/2020سنوات ( ملیار أورو على مدى ست 362,8قروي بتخصیص  ـالالفالحین وتنمیة العالم 

% ما  54األنشطة الفالحیة خاصة وأن فئــــــة األعمار تتســم بارتفاع نسبة الشیخوخة (فئة الشباب لالنخراط في 
سنة فما فوق) من خالل منح دراسیة للتكوین ومسایرة استخدام التقنیات المتجددة ، وتكثیـــف  65و 55بین 

مما  ،ھكتارات 5ن % منھا مساحتھا أقل م 70المزروعات خاصة وأن أغلب الضیعات األوربیة صغیرة فحوالي 
یجعل المنتجین یجدون صعوبة في بیع منتوجاتھم بأسعار ممیزة تتماشى ومجھوداتھم. ولھذا شجع االتحاد األوربي 

، ومنظمات ة وتعزیز قدراتھم التنافسیةالفالحین على إنشاء جمعیات وتعاونیات للدفـــــــاع عن مصالحھم المادیــــــ
." األسواق وانخفاض األسعاراستقرار تعاضدیة لمواجھة  عدم 

Commission Européenne: Comprendre les politiques de l’union européene Agriculture .Bruxelles. 2014.p.4-15 
 بتصرف

، إذ تساھم إنتاجیة ومردودیة عالمیااألكثر ، وفالحتھا قوة اقتصادیة عظمى " تعد الوالیات المتحدة األمریكیة    
ملیون  3,3فھناك  ،% من الساكنة النشیطة ویغلب علیھا الطابع األسري 2% من الدخل اإلجمالي وتشغل   1,3ب

، وحوالي % من المساحة اإلجمالیة 41أي  املیون ھكتار 408فالح وزھاء ملیون أجیر. ویشغل المجال الفالحي 
، سنت الوالیات المتحدة األمریكیة 2014فبرایر  7وفي ھكتارا.  176المتوسط ملیون ضیعة مساحتھا في  2,1

ملیار دوالر في السنة بھدف تنمیة العالم القروي، واستخدام الطاقات المتجددة  75سیاسة فالحیة جدیدة خصصت لھا 
 ،األسواق الداخلیة، وتنمیة  القرويوتشجیع المقاوالت الفالحیة الصغرى والمتوسطة لخلق مناصب شغل بالعالم 

یة وولوج التغذیة الصح ،البحث العلميوتطویر الفالحة البیولوجیة و ،ودعم الجھود الرامیة للحفاظ على الوسط البیئي
بعد ملیار دوالر)  46یكیة ثاني مصدر فالحي في العالم (. وتعتبر الوالیات المتحدة األمروالمتوازنة لكل األمریكیین

 .زبنائھا الصین ،كندا والمكسیكـم االتحاد األوربي. وأھ

http:// Agriculture . gouv.fr/ Politiques – Agricoles. Fiches Pays    (بتصرف)) 20/01/2016(تاریخ االطالع: 
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 التار�خ وا�جغرافيا املادة:         

 :3الوثیقة 

 

 

  

 

 

 :4الوثیقة 

 

 

 

 

 

 

وقد  .كقوة اقتصادیة صاعدة" إن ضمان األمن الغذائي وبأسعار مالئمة ھي إحدى اإلشكالیات التي واجھت الصین 
وتراجع قطاع الدولة لفائدة الفالحین على مستوى اإلنتاج والتسویق  ،1978عملت على تحریر االقتصاد الفالحي منذ 

 بھدف تحقیق االكتفاء الذاتي .
العمومیة  تراجعت مداخیل الفالحین وتباینت االستفادة من الخدمات االجتماعیة واالستثمارات 2004و 1990وما بین 

ة بسبب المشاكل العقاریة ض الفالحی، نتیجة صغر مساحات الضیعات وتواضع القرومقارنة بالمجال الحضري
 ".1985% سنة  60 ، فتقلصت مساھمة الفالحة في الدخل اإلجمالي للصین إذ لم تتعدى الثلث مقابللألراضي

 
Morie-Aude Even : L’agriculture. Clé du devenir économique et social chinois .Centre d’études et Prospective Analyse 

n.24.octobre.2010.p.p :2-5.           
 

                
المطلوب:   
  

.ن)2( .                            صاعدة قوة اقتصادیة  -عظمى دیة قوة اقتصا ـ  بما یلي  :عرف (ي)  ـ 1       
 

  ن)2(                                                                     :1الوثیقة انطالقا مناستخرج (ي) ـ  2     
إجراءات تدعیم الفالحة بدول االتحاد األوربي؛ ـ          

المشاكل الفالحیة التي تعاني منھا دول االتحاد. ـ          
  

 ن)1,5(                                    ریكیة. : خصائص الفالحة األم2باالعتماد على الوثیقةابرز (ي)  ـ 3    
 

 ن)2,5(                                                                            :4و3تین الوثیق ـ اعتمادا على 4     
ضعف مساھمة الفالحة في االقتصاد الصیني؛  ـ  فسر (ي)        
مجھودات الدولة لتطویر القطاع الفالحي بالصین. ـ حدد (ي)        

  
فیھا التحدیات التي تعیق االندماج الشامل لبلدان االتحاد تبرز(ین)  فقرة مركزة (ي) اكتبانطالقا من تعلماتك  ـ  5    

 )ن2(                                                                                                            .األوربي

أصبح النموذج الفالحي الصیني األكثر كثافة إنتاجیة في العالم بمحصولین شمال نھر یانغ تسي كیانغ  2007منذ "   
%  50السقي (كلغ/ھكتار واحد) وسیاسة  300عل االستخدام المرتفع لألسمدة الكیماویة (ـوثالثة محاصیل جنوبھ بف

سنة نتیجة  30ملیون ھكتارفي ظرف  13المزروعة ب ). ومع ذلك فقد تراجعت المساحـــات من األراضي الفالحیة
مساحة  % من 50إلى 10) وملوحة األراضي (% 40%) والتصحر(10تمدن والتصنیع وعوامل التلوث (ال

، والحفاظ على الموارد حیة تقوم على مراقبة سیاسة الريوقد نھجت الصین استراتیجیة فالاألراضي المسقیة). 
، والرفع من نسب استخدام الطاقات المتجددة وتقلیص  التلوث . وللحفاظ على أمنھا الغذائي وازنت الصین بین ویةالغاب

عیم البحث الزراعي والفالحــة البیولوجیة ، وتوظیف االستثمارات ، وتدالخضروات والفواكھ وإنتاج الحبوبإنتاج 
 2,2اتفاقیة تعاون فالحي الستصالح زھاء  30الفالحیة في الخارج باالعتماد على ید عاملة صینیة وعقد حوالي 

 ".لبین والالووس وكازاخستان وروسیاملیون ھكتار من األراضي بالف
 

 Morie-Aude Even : L’agriculture. Clé du devenir économique et social chinois .p.p. :5-7.     )بتصرف(المرجع نفسھ   
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 التار�خ وا�جغرافيااملادة:         

 

 10/10مادة التاریخ: موضوع مقالي 

 

 

 

 

 

 

 
 

   أھم التیارات الفكریة والقضایا التي آثارتھا ـ    

              
: اآلتیینالموضوعین  من حدوافي  (ي) اكتب       
 

            الموضوع األول: 
 

   اإلمبریاليم إلى تسریع وتیرة التغلغل 19ھا المخزن المغربي خالل القرن أدى فشل اإلصالحات التي قام ب      
.علیھ فرض نظام الحمایةل یعجتالمغرب و في  

فیھ : توضح (ین)موضوعا مقالیا  (ي) اكتب          
  ؛إلصالحات المغربیة وعوامل فشلھاـ ا     
م.1912مارس  30متضمنات عقد الحمایة الفرنسیة على المغرب في ـ        
      

 
  :الموضوع الثاني           

 
بروز محاوالت فكریة  ،م19من نتائج الضغوط اإلمبریالیة على منطقة المشرق العربي خالل القرن  كان     

.كان لھا دور في النھضة العربیة الحدیثةإصالحیة   
  فیھ : تبرز(ین) موضوعا مقالیا اكتب (ي)    
؛  الیقظة الفكریة بالمشرق العربي بروز عواملـ      
  .ـ أھم التیارات الفكریة والقضایا التي آثارتھا   
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